
Kochani rodzice z dzieci i młodzieżą 
Zapraszam  rodziców z dziemi na wycieczkę do wesołego miasteczka BAKKEN. 
Parafia sw. Anny organizuje tą wycieczkę do Bakken 26. Maja 2018  

BAKKEN sobota 26. maj. 2018     

SPOTKANIE:          kl. 11.00 –  Na głównym dworcu kolejowym w Kopenhadze 
pod ZEGAREM 
Godz. 16.00 wspólny posiłek , potem każdy decyduje, czy zostać do końca 
Zgłoszenia elektronicznie do sr. Teresy  
najpóźniej do 13. maja!   
Cenyr:  
Dzieci od 0 til 4 lat: GRATIS                        Dzieci od 5 til 7 lat: 100 kr.    

Dzieci i młodzież od 8 til 18 lat: 150 kr.       
Dorośłi /Rodzice: 200 kr. z biletem na karuzele a bez  karuzeli to       tylko 100 kr.  

- W cene wliczono bilet na karuzele w Bakken i wspólny posiłek o godz. 16.oo 

- Rodzice biorą odpowiedzialnośc za dzieci 

- Dobrze jest zabrać kanapkę i picie ze sobą również! 

- Jedziemy S-pociągiem i uczestnicy  sami płacą za transport.                                                 
                          

Uwaga! Wszystkie dzieci powinny być członkami DUK , rabat przysługuje tylko członkom 
DUK , inni dopłacają 150 kr. nie dotyczyczy to rodziców.  Na stronie www.duk.dk 
można się zameldować do DUKu ”Bliv medlem” (członkowstwo wynosi 100 kr.  na 
cały rok  od 0 do 30 lat)  

__________________________________________________________________________________ 

Zgłoszenia do BAKKEN sobota 26. maj 2018 od kl. 11 til kl. 20 
Imie i nazwisko dziecka__ wiek___ DUK-członek tak__ nie __ 
Imie i nazwisko dziecka__ wiek___ DUK-członek tak__ nie __ 
 
Dorośli/Rodzice imię i nazwisko__ bilet na karuzele tak __ nie __ 
Dorośli/Rodzice imię i nazwisko__ bilet na karuzele tak __ nie __ 
 
Zapłacono razem kwotę kr.__  
Na konto: reg. nr. 2101, konto nr. 6893416550      
Przy wpłacie na konto proszę podać nazwisko wpłacającego  i dodać ”Bakken”   

Nazwisko i imię wpłacającego : __ telefon komórkowy: __   E-mail: __ 

Proszę wypełnić ten formularz zaznaczając, kiedy dokonano przelewu i 
przesłać zgłoszenie mailem.  
Do miłego zobaczenia sr. Teresa  mobil 50197534 
sr_teresa_piekos@hotmail.com  
 

http://www.duk.dk/
mailto:sr_teresa_piekos@hotmail.com

